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DAĞITIM YERLERİNE
 İlgi : a) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 10.06.2020 tarih 59277437

000-21321 sayılı yazısı.
b) 13.09.2017 tarih 34249659-311.99/1329 sayılı yazımız.

 Küresel COVİD 19 salgını nedeniyle yükseköğretim kurumlarımızdaki programlarda eğitim görmekte
olan uluslararası öğrencilerin mağduriyetinin önlenmesi ve ikamet izni değerlendirme süreçlerinde
yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla;
 
Kayıt donduran öğrencilerin kayıtları silinmediğinden mevcut durum sebebiyle ikamet izinlerinin
kullandırılmasına,
 
Kayıt donduran ancak ikamet izni süresi sona eren ya da erecek olan ve ikamet iznine başvuru yapan
yabancılara Eylül (2020) ayının sonuna kadar ikamet izni verilmesine,
 
Yükseköğretim kurumlarında kaydını dondurmayıp öğrenciliği devam eden ancak ikamet izni sona
eren ya da erecek olan yabancılardan 2019-2020 döneminde mezun olacak öğrencilerin ikamet
izinlerinin Eylül (2020) ayının sonuna kadar uzatılmasına,
 
Yukarıdaki maddeler dışındaki yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genel usuller kapsamında işlem
yapılmasına,
 
karar verildiği bildirilerek kaydını donduran öğrencilerin durumunun takip edilmesi, kayıt dondurma
nedeniyle azami sürelerle ilgili mevzuat değişikliği olması halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne
bilgi verilmesi, ikamet izni sona eren ya da erecek olan yabancı öğrencilerin ilgi genelge kapsamında
ikamet izni başvurularının ve başvuruya esas belgelerinin üniversiteler tarafından alınması ve il göç
idaresi müdürlükleri ile gerekli koordinasyonun aksaklığa mahal verilmeyecek şekilde sağlanmasının
üniversite rektörlüklerine bildirilmesi istenmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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